
Badanie satysfakcji i opinii Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec na temat warunków życia 
w miejscowości. 

Ogrodzieniec, dn.12.03.2015r. 

Szanowni Mieszkańcy, 

Nawiązując do plakatów rozwieszanych w ostatnim czasie na terenie gminy, a informujących 

o prowadzonych na zlecenie gminy badań ankietowych, a także mając na względzie początek nowej 

kadencji i pragnienie zmian na lepsze wraz z poprawą warunków życia w naszej gminie zwracamy się 

z uprzejmą prośbą o wypełnienie poniższej ankiety, której wyniki pozwolą na zdiagnozowanie 

problemów społeczno-gospodarczych, ocenę poziomu jakości życia w Gminie i określenie oczekiwań 

społecznych.  

 Dane pozyskane z ankiet służyć będą również do przeprowadzenia diagnozy społecznej 

opracowywanej w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji na lata 2014-2020 dla Gminy 

Ogrodzieniec. Program ten będzie podstawowym dokumentem strategicznym Gminy pozwalającym 

na pozyskanie środków unijnych na poprawę obecnej sytuacji.  

 Mimo, iż ankieta jest w pełni anonimowa, a jej wypełnienie jest dobrowolne, uprzejmie 
prosimy o jej wypełnienie – im więcej zbierzemy Waszych opinii, tym pełniejszy obraz problemów 

i oczekiwań pozyskamy. Co za tym idzie – plany rozwojowe Gminy będą odpowiedzią na oczekiwania 

większej liczby mieszkańców. 

Wypełnione ankiety należy wrzucać do oznakowanych pudełek umieszczonych w: 

1. Ogrodzieńcu: 

§ Urząd Miasta i Gminy Ogrodzieniec - Plac Wolności 25 – przy wejściu głównym, 

§ Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury, Pl. Wolności 25 - na głównym korytarzu 

§ Przychodnia Zdrowia  SPZOZ, Pl. Wolności 24 - w okienku rejestracji pacjentów  

§ Administracja Wspólnot Mieszkaniowych w Ogrodzieńcu, ul. Kościuszki (siedziba 

Przedsiębiorstwa Komunalnego "Ogrodzieniec" sp. z o. o., dawne "stare przedszkole")  

2. Fugasówka - Sklep ogólnospożywczy, na skrzyżowaniu ul. Poniatowskiego i ul.Bzowskiej 

3. Podzamcze  

§ Sklep ogólnospożywczy w Podzamczu, Pl.Jurajski (sklep GS) 

§ Szkoła Podstawowa Fundacji Elementarz w Podzamczu, ul.Szkolna 

4. Giebło - Szkoła Podstawowa, ul.Edukacyjna 

5. Mokrus – sklep ogólnospożywczy ul.Leśna (właściciel p.Teresa Zielińska) 

6. Gulzów - sklep ogólnospożywczy, ul.Młodzieży, (właściciel p.    

7. Ryczów-Kolonia - sklep ul.Wolności (sklep w budynku OSP) 

8. Ryczów – Szkoła Podstawowa, ul.Armii Krajowej      

 

Ostateczny termin składania ankiet do 15.04.2015r. 
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Prosimy o zaznaczenie tylko jednej odpowiedzi na pytanie. Każda z cyfr oznacza wybrany poziom 
zadowolenia lub braku zadowolenia w odniesieniu do kwestii poruszonej w podanych stwierdzeniach, 
gdzie: 

5 – oznacza „zdecydowanie się zgadzam/bardzo dobrze” 
4 – oznacza „raczej się zgadzam/dobrze” 
3 – oznacza „nie mam zdania” 
2 – oznacza „raczej się nie zgadzam/źle” 
1 – oznacza „kategorycznie się nie zgadzam/bardzo źle” 

W przypadku pisemnego uszczegółowiania odpowiedzi bardzo prosimy o wyraźne pismo, 
drukowanymi literami.   
 
 

Prosimy o UZUPEŁNIENIE NAZWY MIEJSCOWOŚCI, w której Państwo mieszkacie, bez tej 
informacji ankieta nie będzie mogła być brana pod uwagę. 

Mieszkam w miejscowości:    .......................................................................  

 

l.p. Pytania Odpowiedź 
1 2 3 4 5 

1 
Jestem zadowolona/zadowolony z miejsca gdzie mieszkam. Mogę 
polecić rodzinie/znajomym moją miejscowość jako ich potencjalne 
miejsce zamieszkania. 

     

2 

Sąsiedztwo w moim otoczeniu jest przyjazne i nieuciążliwe 
(sąsiedzi, sąsiadujące firmy, sąsiadujące budynki użyteczności 
publicznej). 

     Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 1 lub 2 
prosimy o podanie o jakie uciążliwości chodzi: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

3 
Przestrzeń publiczna w mojej miejscowości jest ładna i zadbana 
(nie występują akty wandalizmu, ławki nie są zniszczone, 
nasadzona zieleń jest zadbana, etc.). 

     

4 

Na terenie mojej miejscowości występują budynki/przestrzenie 
publiczne (NIE prywatne) wymagające kompleksowego remontu 
(zaniedbane, opuszczone, pustostany, ruiny, etc.). 

     Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 4 lub 5 
prosimy o podanie lokalizacji/nazwy obiektu. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

5 Czuję się bezpiecznie w przestrzeni publicznej mojej miejscowości 
(poza domem), nie boję się napadu/rabunku, etc.      

6 Czuję się bezpiecznie w moim domu, nie boję się o dewastację 
mojego domu, włamania.      

7 

Czuję się bezpiecznie będąc uczestnikiem ruchu drogowego 
w mojej miejscowości (poruszając się samochodem, rowerem lub 
pieszo). 

     Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 1 lub 2 
prosimy o podanie lokalizację odcinka drogi/chodnika uznanego za 
niebezpieczny. 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

8 

Uważam, że na terenie mojej miejscowości działają subkultury 
wyraźnie zagrażające ładowi społecznemu (np. środowiska 
pseudokibiców).      
Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 4 lub 5 
prosimy o podanie o jakie subkultury chodzi: 
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………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

9 Jakość powietrza atmosferycznego w miejscowości odczuwam jako 
dobra      

10 Na terenie miejscowości panuje zbyt duży hałas komunikacyjny 
(powodowany przemieszczaniem się pojazdów).      

11 Jakość systemu kanalizacyjnego w miejscowości odczuwam jako:      
12 Jakość systemu wodociągowego w miejscowości odczuwam jako:      

13 

Jakość oświetlenia dróg, chodników i innych przestrzeni 
publicznych w miejscowości odczuwam jako: 

     
Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 1 lub 2 
prosimy o podanie gdzie Pani/Pana zdaniem występuje 
niedostateczne oświetlenie: 
………………………………………………………………………………
…………………………………………… 

14 

Uważam, że inwestycje w miejscowości realizowane są z myślą 
o potrzebach mieszkańców. 

     Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 1 lub 2 
prosimy o podanie jakie inwestycje Pani/Pana na myśli: 
............................................................................................................
........................................................................................................... 

15 Uważam, że samorząd i władze mojej Gminy działają sprawnie.      

16 

Uważam, że obsługa mieszkańców w Urzędzie Miasta i Gminy 
Ogrodzieniec jest sprawna. 

     
Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 1 lub 2 
prosimy o podanie z jakiego powodu Pani/Pana zdaniem obsługa 
mieszkańców w Urzędu nie jest zadawalająca: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

17 

Uważam, że obsługa mieszkańców w Zakładzie Opieki Zdrowotnej 
jest sprawna. 

     

Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 1 lub 2 
prosimy o podanie z jakiego powodu Pani/Pana zdaniem obsługa 
pacjentów nie jest zadawalająca 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 
Czy Pani/Pana zdaniem ilość specjalistów przyjmujących 
w Przychodni jest zadawalająca?................................................ 
...........................................……………………………………………… 

18 

Uważam, że obsługa mieszkańców w Ośrodku Pomocy Społecznej 
jest sprawna. 

     
Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 1 lub 2 
prosimy o podanie z jakiego powodu Pani/Pana zdaniem obsługa 
mieszkańców w OPS nie jest zadawalająca 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

19 Ilość inwestycji realizowanych w miejscowości jest:      

20 

Jakość wykonania inwestycji realizowanych w miejscowości jest:       
Jeśli w powyższym stwierdzeniu zaznaczono odpowiedz 1 lub 2 
prosimy o podanie, których inwestycji Pani/Pana jakość wykonania 
jest niezadawalająca: 
………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………… 

     

21 
Gmina podejmuje działania zachęcające do rozwoju 
przedsiębiorczości (pomoc w założeniu firmy, dobre środowisko do 
inwestycji). 

     

22 Gdybym teraz stracił/straciła pracę znalezienie nowej pracy na 
terenie gminy byłoby dużym  problemem.      

23 Działania władz gminy wspomagają mieszkańców w znalezieniu      



Badanie satysfakcji i opinii Mieszkańców Gminy Ogrodzieniec na temat warunków życia 
w miejscowości. 

4 
 

pracy/rozwoju kompetencji (spotkania/szkolenia dla mieszkańców). 

24 W Gminie oprócz Policji powinna funkcjonować Straż Gminna 
finansowana przez gminę      

25 Działalność Policji w mojej miejscowości jest widoczna i czuję się z 
tego powodu bezpiecznie      

26 Działalność Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie jest widoczna 
i czuję się z tego powodu bezpiecznie      

 

27.  Prosimy o uzupełnienie zdań: 

- Uważam, że w miejscowości (proszę podać nazwy maksymalnie 2  miejscowości) 

………………………………………………………………………… realizowanych jest za dużo inwestycji. 

- Uważam, że w miejscowości (proszę podać nazwy maksymalnie 2 miejscowości) 

…………………………………………………………………………..realizowanych jest za mało inwestycji. 

- System zbiórki śmieci powinien zostać ulepszony o  ……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Pytania o zainteresowanie dotacjami z zakresu ochrony środowiska i Odnawialnych Źródeł Energii 

l.p. Pytania Odpowiedź 
Tak Nie 

28 Jestem zainteresowany uzyskaniem dofinansowania usunięcia azbestu 
z mojej nieruchomości. Orientacyjna powierzchnia dachu (dachów) mojego 
(moich) zabudowań, na których występuje azbest wynosi ok: .................. 
m2  

  

29 Jestem zainteresowany uzyskaniem dofinansowania na docieplenie mojego 
budynku mieszkalnego wraz z wymianą kotła c.o. na wysokosprawny i 
ekologiczny. 

  

30 Jestem zainteresowany wymianą kotła c.o. w moim budynku mieszkalnym 
na wysokosprawny i ekologiczny z dotacją zewnętrzną bez docieplenia 
budynku. 

  

31 Jestem zainteresowany uzyskaniem dotacji do budowy instalacji solarnej 
do przygotowania ciepłej wody użytkowej dla mojego budynku.   

32 Jestem zainteresowany budową instalacji fotowoltaicznej do produkcji 
energii elektrycznej dla mojego budynku mieszkalnego z dotacją 
zewnętrzną dla mieszkańców.  

  

33 Jestem zainteresowany budową przydomowej oczyszczalni ścieków 
z dotacją zewnętrzną.   

 

34. Pomimo trudnej sytuacji finansowej Gmina, moim zdaniem, powinna w najbliższych latach 
wybudować w mojej miejscowości nową infrastrukturę:  

l.p. 

Pytania Odpowiedź 

Tak 

Nie ma 
potrzeby, 
szkoda 

Naszych 
pieniędzy  

A Kanalizacja. Gdzie? .......................................................   
B Wodociąg. Gdzie?...................................................   
C Sieć gazowa. Gdzie? ……………………………………………………………   

D Mieszkania socjalne o obniżonym standardzie dla rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym    
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E Mieszkania komunalne    
F Żłobek   
G "Klub dziecięcy" (zapewniającego opiekę nad dzieckiem na godziny)   
H Przedszkole   
I Place zabaw. Gdzie? ...........................................................   
J Boisko sportowe. Gdzie? ......................................................   

K Urządzenia sportowe/rekreacyjne (np. skatepark, siłownia). Jakie i gdzie? 
........................................................................................     

L Rozbudowa sali gimnastycznej   
M Droga. Skąd - dokąd? ............................   
N Chodnik. Przy której ulicy? ..............................   
O Budowa odwodnienia drogi. Gdzie?............................................   

P Budowa dodatkowego oświetlenia (latarnie). Gdzie?    
.......................................   

R Inne?   
.............................................................................................................   

 

35. Moim zdaniem Gmina powinna w możliwie najkrótszym czasie wyremontować lub naprawić 
w mojej miejscowości:  

l.p. Pytania Odpowiedź 
Tak Nie  

A Remont szkoły podstawowej   
B Remont budynku OSP.   
C Remont drogi gminnej. Której? .............................................    
D Remont chodnika. Gdzie?...................................................   
E Inne? 

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

........................................................................................................................ 

  

 

36. Moim zdaniem Gmina w powinna w najkrótszym czasie zająć się sprawami z zakresu gospodarki 
komunalnej i ochrony środowiska w mojej miejscowości:  

l.p. Pytania Odpowiedź 
Tak Nie  

A Uprzątnięcie terenu/posprzątanie. Gdzie?....................................................   
B Urządzenie zieleni publicznej (np. trawniki, skwery, rabatki). 

Gdzie?.......................   

C Inne? 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
........................................................... 

  

 

37. Moim zdaniem Gmina powinna w najbliższym czasie zająć się sprawami z zakresu edukacji, 
kultury i rozrywki w mojej miejscowości:  

l.p. Pytania Odpowiedź 
Tak Nie  

A Wyposażenie przedszkola.   
B Wyposażenie szkoły podstawowej.    
C Powiększenie zbioru biblioteki.   
D Poprawa dostępności świetlicy wiejskiej   
E Organizacja zabaw i zawodów sportowych.   
F Kino letnie.   
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G Inne? 
.........................................................................................................................
....................................................................................................................... 

  

 

37. Gdyby Gmina organizowała różne szkolenia, kursy i inne formy podnoszenia kompetencji 
i kwalifikacji:  

l.p. Pytania Odpowiedź 
Tak Nie  

A Byłabym/byłbym zainteresowana/y udziałem w szkoleniach podnoszących 
kwalifikacje zawodowe. Jakie kwalifikacje? 
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………… 

  

B Byłabym/byłbym zainteresowana/y udziałem w spotkaniach doradczych 
wspomagających proces poszukiwania pracy.   

C Byłabym/byłbym zainteresowana/y udziałem w kurach komputerowych. Dla 
jakiej grupy wiekowej? 
………………………………………………………………………………………
…..……………………………………………………………………………… 

  

D Byłabym/byłbym zainteresowana/y udziałem w spotkaniach doradczych ws. 
możliwości pozyskania dotacji z UE.   

E Byłabym/byłbym zainteresowana/y udziałem w spotkaniach doradczych 
wspomagających proces założenia firmy.   

F Byłabym/byłbym zainteresowana/y udziałem w spotkaniach doradczych ws. 
prowadzenia agroturystyki.   

G Byłabym/byłbym zainteresowana/y korzystaniem z punktu konsultacyjnego 
w gminie udzielającego bezpłatnych porad księgowych.   

H Powinna odbywać się szersza promocja gminy na skalę krajową/światową. 
Jeśli „Tak” to w jakiej formie? 
.........................................................................................................................
........................................................................................................................ 

  

I Inne: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
............................................................................................................... 

  

 

38. W zakresie opieki społecznej i zdrowotnej Gmina powinna w najbliższych latach:  

l.p. Pytania Odpowiedź 
Tak Nie  

A Zająć się organizacją czasu dla osób starszych, samotnych, 
niepełnosprawnych.   

B Zorganizować grupy wolontariuszy zajmujących się organizacją czasu 
wolnego osób starszych/niepełnosprawnych/samotnych.   

C Powołać asystentów osób niepełnosprawnych/starszych/samotnych 
(opiekun na godziny)   

D Zorganizować pomoc dzieciom w nauce   
E Wykonanie udogodnień dla osób niepełnosprawnych. Jakich/gdzie? 

………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………… 

  

F Inne. 
.........................................................................................................................
........................................................................................................................ 
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39. W zakresie komunikacji na linii mieszkańcy - samorząd:  

l.p. Pytania Odpowiedź 
Tak Nie  

A Uważam, ze należy wydłużyć/zmienić godziny obsługi mieszkańców 
w UMiG. Na jakie? ……………………………………   

B Uważam, że Urząd Miasta i Gminy powinien wydawać oprócz Gazety 
Ogrodzienieckiej biuletyn informacyjny, w którym zamieszczane byłyby 
informacje o tym co dzieje się w gminie i poszczególnych miejscowościach. 

  

C Uważam, za potrzebne regularne zebrania Burmistrza z mieszkańcami 
w mojej miejscowości w których będę uczestniczyć. Jak częste powinny być 
takie zebrania? ......................................... 

  

D Myślę, że gdyby utworzono oficjalne prowadzone przez Gminę forum 
internetowe, na którym mieszkańcy mogliby dyskutować na bieżąco 
o sprawach z życia gminy/miejscowości, to chętnie i regularnie 
korzystałabym/korzystałbym z takiej formy komunikacji  

  

E Inne: 
.........................................................................................................................
.........................................................................................................................
............................................................................................................... 

  

 

Jeżeli na powyższej liście nie znaleźliście Państwo wszystkich interesujących Państwa zadań prosimy 
o ich dopisanie poniżej (maksymalnie dwa zadania). 

1.……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
2.……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
 

Prośba wyłącznie do mieszkańców zajmujących się obsługą ruchu turystycznego/planujących 
działalność w tym zakresie – Prosimy o wskazanie jakie działania ze strony gminy pozwolą Państwu 
na większe zarobki/obsługę większej liczby turystów (maksymalnie dwa zadania). 

1.……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………… 
2.……………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

Serdecznie dziękujemy za udział w badaniu! 


